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(Fölolvastatott a társulat f. é. február 14-én tartott szakgyüiéséu).
A  kalinkai bányatelep fekszik felső M agyarország

ban, Zólyommegyében, a N agy-Szalatnai kerületben, 
Véghles helységtől és ennek régi várától délfelé a völgy 
hosszában m integy 3/ 4-ed mértföldnyi távolságra , és 
ugyan annyi távolságra a mostani ország úttól, v ag y  a 
mostani vasútvonaltól, fekszik K alinka helysége. Kalin- 
kától ismét délfelé, mintegy negyed órányira, fekszik a 
kalinkai kénbányatelep, egész a n agy Liszeczi hegynek 
tövében. Ezen hegy majdnem magánosán áll, és az 
egész vidéken uralkodik. A  régibb időben ezen hegy 
nevezetes volt, és a mint a kiásott régi urnákból és 
vázákból gyanítható, a barbárok bronczidejében temetőül 
szolgált.

Ezen Liszeczi hegy, bár némi tekinteteknél fogva 
magán állónak tekinthető, mind a mellett azon föhegyet 
képezi, melynek nyúlványai öt felé ágaznak, és ugyan 
annyi völgyet képeznek, melyek közül a kalinkai völgy 
a leghoszabb és legszélesebb.

A  Liszeczi hegy és annak lánezolata mind andesit- 
trachyt, mind a mellet különös, hogy a felső hegy lánczo- 
latában. egyes óriási gránit sziklákat lehet találni, ellen
ben az alsóbb domborodott hegy lánezolata, mely a 
síkságba m egy által, trachytbrecciákból áll. Ezen utóbbi 
kalinkai völgy vidéknek 3/4 része be van horpadva és úgy 
tűnik fel, mintha hajdani időben kráter gyanánt szolgált 
volna,

Ezen völgy területének hossza mintegy fooo-, átmé
rője pedig mintegy 2000 ölet tészen.

Az egész vidéken több savanyú ásványforrás, föloldott 
vassal, szabad szénsavval és széns. nátronnal, bugyog fel. A  
völgynek egy' része vulkáni kitörésekre mutat, különösen 
a hol a tajtkö összetorlódott formákban jön elő.

A  kalinkai kéntelep azon egyszerű esemény* által 
találtatott fel, hogy egy  ottani lakos maga tanymján ku
tat ásott, és pár öl mélységben nagy menyiségü, igen 
szép tiszta világos sárga szinü, átlátszó termés kénre 
talált, minek híre Selmeczbányára futamodván, az akkori 
kamaragróf, Schweitczer Gábor kiterjesztő reá figyelmét.
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s a kincstár részére bánvahatóságilag elfoglaltatta, és 
azonnal munkába is vétette.

'Az első tárna, mely éjszakról dél irányában nyitta
tott, Gábor tárnának neveztetett el. A  tárna megnyitása 
után mintegy 5—6 ölnyi hosszaságban már is a kénte- 
lepre jutottak, mely egész 54. ölnyi hosszúságban szaka
datlanul tartott, m ig ezen távolságon túl a Liszeczi 
hegy nyugoti részében, andesittrachyt jött. Itt a tárna 
éjszak kelet felé folytattatott, a merre 4— 5 láb vastag
ságú kénfémre, kénkovandra találtunk, melynek kéntar
talma 45—69°/0 volt, és közel 22 öl hoszuságig tartott.

Ezen idő alatt, egy  22 öl m élységű aknát ástunk 
és több tárnával láttuk el, ezen kívül számos szabadku
tatást is miveltünk , melyeknek legtávolabbi aknája, 
K lokocs helységéhez közel , mintegy '/2 mértföldnyi 
meszeségben feküdt.

Később én az egész kalinkai bánya művelést, a 
geológiai, mineralogiai és topographiai leírással együtt, 
továbbá a kén előjövetelét minden alakban és minden 
ásványnak, különösen a Haueritnak, előjövetelét írásba 
foglaltam, ezeket térképekkel és hat rajzzal ellátva, a 
bécsi császári geológiai intézet akkori elnökének, Hai 
dinger V. lovagnak átküldöttem, egyszersmint a m agyar 
nemzeti Múzeumot a talált legszebb Hauerit példánynyal 
és más ott talált ásványokkal megajándékoztam.

A  kénbányában a tiszta szép sárga szinü termés 
kén dúsgazdagon jön elő, és pedig kisebb nagyobb 
mészerekben sublirnálva , némely helyütt porhanyos, lyu
kacsos gömbölyű Quarczban. Utóbbi néha tömött állapot
ban jön elő, néha kisebb nagy ob gömbölyű alakokban, 
úgy hogy egy gömbölyű szirtre akadánk. melynek át
mérője 12 ölet m eghaladt, s ezen érez fajtának 6 — 2O °/0-  
ja kéntartalmú volt. Ezen kéntartalmú érczekkel telt 
Quarczok kiégetésök után spongya formán néztek ki.

Előjött a kénanyag rétegekben, néha pedig ag yag  
golyókban , és mindenféle nagyságban. A z egész 
bányatelep vulkáni kitörési rétegekbe van beásva, 
mely egészen agyagos hamúnak m inőségével bir. Ezen 
talaj keresztül van szőve kisebb nagyobb mész- és 
gypsz erekkel, s ezen hálózatban jönnek elő mindazon 
fennebb említett kénérczek és Hauerit jegeczek. E g y  része 
a kénnek előjött egészen tisztán, némelykor dúsgazda
gon. de nagyobb része szegényebb volt tartalmában, úgy 
hogy nagv mennyiségek feldolgozása mellett, nem hiszem.
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hogy a 6°/0-tet egyre másra felülhaladta volna, mind a 
mellett igen jó haszonnal fizette ki magát.

Eleintén a nyert ként finomítottuk, de később csak 
is form ákba öntöttük, melyek hosszas négyszög alakúak 
voltak és súlyuk '/t mázsa volt.

Habár szorosan nem is tartozik ide, föl kell mégis 
említenem, hogy a selmeczi beszüntető rendelet idejében, 
a kalinkai kénbányászat a legnagyobb virágzásban 
volt, bár nem sok hevérrel, mind öszve is körülbelül 
20 emberrel, dolgoztunk. k ik  alig  láthatták el a kohá
szatot, de még is naponkint mintegy 350 mázsa kénér- 
czet dolgoztunk fel.

A  nyert kén a legfinomabb minöségühöz tarto
zik, némely részek egészen vegytani tiszták voltak. A  
nyerés módja egyike a legkönyebbeknek, ugyan is, a kén- 
ércz vas csövekbe rakatott, tüzelés által a kén elpárol
gott és a hidegebb részeknél kamarákban lerakódott. 
Finomításul a kén a katlanokból átdestiláltatott. Eleintén 
formákba öntetett az úgynevezett rudas kénbe, később 
a hogy feljebb mondám, hoszas négyszögü formába, 
m elyek egyenként 25 fontot nyomtak.

A z austriai korm ánynak nem volt czélja az ország 
kebelében kéntelepeket mivelni, bár az m agát dúsan kifi
zette volna. Az éreztelep igen dúsgazdag és mértföld- 
nyire elhúzódik. De M agyarország utalva volna a kénkő 
termelésre, ha nem is kén, de a kénsav nyerése végett, 
m ely a mai industrialis világban igen n agy szerepet 
játszik, mert a kénsavnak a legtöbb fémekhez n agy rokon
sága lévén, annak nagyban termelése által éreznek és 
nyernek mind azon ipar ágak  lendületet, melveknél a 
kénsav szükséges.

A  kalinkai nyert érczekből pedig azonnal igen 
könnyű módon lehetne a legtisztább, minden mireny és 
más elemek nélküli kénsavat nyerni, és nagybani terme
lése. mihez eddigi tapasztalásaim  feljogosítanak, magát 
haszonnal fizetné ki. Ú g y  hiszem tehát, hogy a kalinkai 
kénbánya m egnyitását minden jó hazafi örömmel 
fogadná és iidvözlené.

Legyen még szabad nézetemet előhoznom, hogyan 
és mihez lehetne kénsavunkat legnagyobb eredménnjml 
és haszonnal értékesíteni.

1848 évi tajovai réz ezüst kohászati főnökségem
alatt.

6040 mázsa rezet 
5400 ., ólmot
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2500 márka finom ezüstöt, és 
340 „ finom aranyat termeltünk.

Az elmult évi termelés csupán
1600 mázsa rézből állott, ennek folytán 
4430 .. rézzel kevessebbet termelt M agvar-

orszság bánya vidéke, mint 1848-iki évben. A  többi fémek
nek termelése éppen ily  arányú veszteségben van. De 
nem csak az alm agyarországi bánya vidéken, hanem 
egész M agyar- és Erdély honunkban mutatkoznak ily 
szörnyű vesztességek.

Honnan erednek tehát ezen nagy fém készítési 
vesztességek ? hogyan lehetne ezeket enyhíteni v a g y  
orvosolni, és a hiányokat nem csak pótolni, hanem ho
nunkban a fém készítést, minden ágazataiban szaporí
tani. ? Ezen előállítási módok megállapítása fő feladatunk 
volna.

Bányászatunk és kohászatunk minden egyes ágát 
orvosolni nem kis feladat, mivel a baj, mely ezeket 
sújtja, megavúlt régi, és a bánya kohászatra igen nyo
masztó akadályokkal és hiányokkal van öszvekötve; 
mindazonáltal, ha nem is rögtön, de eltökéllett szándék
kal és kitartással, úgy hiszem, hogy némely ágait nem 
csak orvosolni, és a hiányokat pótolni, hanem a fémké- 
szitést tetemesen szaporítani is lehetne.

Nézetem szerint a legrövidebb eljárás ez volna.
Szászországi Freibergben első künlétem alkalm ával 

tett tapasztalatok után. már is a kohászat sokkal több elő
nyökkel birt mert az angol érczolvasztó lángkemenczék 
folytonos sikerrel munkálkodtak már. Ezen olvasztó 
kemenczék tudtommal még sem M agyar-, sem pedig 
Erdélyországban. soha alkalmazásba nem hozattak, csu
pán azon lángkemenczék, melyeket én magam losonczi 
vegytani gyáramban, a freibergi minta szeriiit, építettem 
és m ely olvasztó kemenczék czéljoknak tökéletesen meg 
is feleltek.

A  freibergi érczolvaztó kemenczéknek kürtöibíil 
azonban csak úgy nyoméit és tódult fel a füst, minden 
mérges mireny elemekkel , mint minálunk, azon nagy 
külömbséggel, hogy a Freiberg vidékén elterjedt füst 
egész erdőket elpusztított, és a benn levő vadat kivesz
tette belőle.

Utolsó ottlétem alkalm ával, ezen nagy hiány töké
letesen orvosoltatott, mert minden elpárolgó és a füsttel 
elillanó elemeket most czélirányosan elvezetnek, vegy- 
tanilag jóra fordítanak és ártalmatlanná tesznek, a mireny
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sublimatok, a kénecssav, a reducált zink s antimon-oxydok- 
nak nyeréséből és ezeknek értékesítése által, nem csak 
a folyó regie költségek fedeztetnek, de azon kívül éven- 
kint i o o — 1 2 0 ,0 0 0  d a r a b  tallért is megtakarítanak, még 
azon véghetetlen haszonnal, hogy erdeiket is minden te
kintetben kímélik.

Nálunk a kohászatnál igen kevés újítások történtek, 
a kürtökbül a füsttel elillanó rnirenyek és elemek csak 
úgy rohannak ki és elvesznek, és igy  nem csak hogy 
haszonra nem fordittatnak, de minden tekintetben árta
nak is.

Ezen elhanyagolás által nem csak hogy az állam 
kincse tetemesen csökken, hanem az ott letelepedett nép 
munkájától és keresetmodjától is megfosztati.c.

A  régi elavult kohászati eljárás és kezelés, és az 
ehhez járuló érczbeváltási mód m agával hozza bánya 
kohászati szerencsétlenségünket , és pedig következő 
okoknál fog'va.

A  beváltásnál csupán oly rézfémtartalmu érczeket 
váltanak be és bocsájtanak olvasztás alá, melyek rézfém- 
tartalma a 8 fontot m eghaladja , minden kisebb tar
talmú érczeket, mint nem használhatókat, a halmokra 
vetnek.

Már pedig a kevesebbet tartalmazó rézérczek sok
kal nagyobb mennyiségben jönnek elő, mint a gazdagabb 
tartalmúak, úgy hogy ha egy bánya telep 20— 25,000 
mázsa erezet termel, ebből a lig  lehet 1000 — 2000 mázsa 
8 fontos érczet kiválogatni, ennek folytán a kisebb 2— 7 
fnt.ig tartalmú érczek a zúzdába jutnak, a hol nagyobb részt 
elvesznek. Ehhez a rettenetes érczpazarláshoz még az is 
járul, hogy gazdagabb tartalmú érczeket nem tudunk oly 
nagy mennyiségben előállítani, mint a hogy azt a kőha
zat olvasztani győzné, miáltal az olvasztási költségek, 

nagy részben a termelők kárára, haszontalanul szapo
rodnak.

A  beváltott és olvasztás alá bocsátott rézérczeknél 
még mindég 92 int. tartalom nélküli kőzetet kell olvasz
tani. melyhez ismét annyi keverék járúl, hogy a salak ké
szítését előidézhesse; ennél fogva legalább is 180 fnt. 
kőzetet kell olvasztani , hogy 8 fontos kénes rezet (Leche) 
nyerhessünk, melyből még 5 u/0 engedélyezett vesztesség 
(káló) levonatik.

Természetes tehát, hogy ebben az arányban a fém 
készítése kevés nyerességel, de sokszor veszteséggel jár. 
Nem csuda tehát, hogy ha a m agas m agyar kormány
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azon gondolkozik, hogy az egész rézércz termelést M a
gyar-, és Erdély honunkban meg kellene szüntetni.

Ám de ezen rézércz termelés megszüntetésével hova 
lesznek érczbányáink ? A  rézfém termeléssel szoros kap
csolatban van az ezüst, néha az arany fémnek n yerése : 
szükséges tehát, hogy kohászati iparunkat a külföldieké
hez alkalmazzuk, és ú gy hiszem, hogy minden tekintet
ben czélt is érünk, hogyha

a) mellék productumainkat freibergi módon m eg
nyerhetjük.

b) a tüzelő anyagnak pazarlását megszüntetjük.
c) ha a szegényebb ércztartalmú ásványokat vegytani

úton felhasználjuk és értékesítjük.
d) ha a fémeknek készítését igen nagyban szapo

rítjuk
Mind ezekkel az állam kincsét nem csak teteme

sen gazdagítanék, de a bányavidékén levő munkásoknak 
munkát és életfentartást eszközölhetnénk.

Szükséges tehát kohászati iparunkat vegytani mo
dorrá általváltoztatni, erre pedig okvetetlenül szükséges, 
hogy v ag y  Kalinkán, vagy pedig más alkalm as helyen, 
a kénsavnak készítését mentöl elöljb és mennél nagyobb 
mértékben foganatosítsuk.

Irodalom.
Dr. .11, \eumuyr Jurastndien 5 Der peuuinische Klip- 

penzug.
(Jahrb. d. k. b. geol. Reichsaust. 1871 4 Heft 4 ő l—536 S.)
Szerzőnek az 1868-ik érben véghezvitt fölvételek alkalmá

val, mint osztálygeológnak, alkalma vélt az úgynevezett pennini 
szirtvonulat nagy részét bejárni, 1870-ben még nehány kétes pon
tot újra fölkeresni: ezek valamint Dr. Stäche, Höfer j .  és Kreutz 
tanár részletes közleményei nyomán, a magukkal hozott gazdag 
gyűjteménynek s Münchenben a Hohenegger-féle kárpáti gyűjte
mény szirtkövületeinek áttanulmányozása után a szerző igeu érde
kes adatokat állított össze a Kárpátoknak ezen sajátságos képződ
ményeiről, melyeknek igen rövid kivonatát adhatjuk csak.

A munka elején II. pont alatt közölve van a mediterran tithon 
egész irodalmának összeállítása, mely szorosan nem tartozik 
ugyan a tárgyhoz, de örömmel fog fogadtatni mindenki által, ki 
a felső jurával foglalkozik.

Ezután a szirtvonulat geographiai viszonyai (III pont alatt) 
iratnak le. A pennini szirtvonulat egy nyugot-keleti. majd Ny ÉNy


